
Проф. д-р Стефан Костянев, дмн, 
ректор на Медицинския универ-
ситет – Пловдив

КОЛОНКА НА
РЕКТОРА

Краят на годината винаги е 
повод за празнично настроение 
и за равносметка. По стечение 
на обстоятелствата преди Коле-
да ще се проведе Общото съ-
брание на Университета, къде-
то ще се отчете първият седем-
найсетмесечен период на ново-
то ръководство. Какво постиг-
нахме за първата третина от на-
шия мандат?

• Започнахме с много енту-
сиазъм и продължихме добрите 
традиции.

• Дойдохме със „зашити“ 
джобове и запушихме пробой-
ните.

• Премахнахме преградите и 
се концентрирахме върху това, 
което правим най-добре.

• Мобилизирахме интелекту-
алния капацитет на Университета.

• Осигурихме обективност, 
спокойна атмосфера и липса на 
двойни стандарти.

• Възродихме академизма.
• Подобрихме финансовото 

състояние на работещите в Уни-
верситета и спечелихме много 
проекти.

• Удовлетворихме всички 
разумни искания на студентите 
и на синдикатите.

• Инвестирахме много в 
спортно строителство и студент-

8 декември е празник, който всеки сту-
дент чака с нетърпение. Тогава той захвър-
ля бялата манта и дебелите книги и се за-
бавлява, купонясва, зарежда се с енергия за 
предстоящата сесия. 

Пожелавам на всеки от Медицинския 
университет – Пловдив и най-вече на ко-
легите от I курс, един незабравим и изпъл-
нен с нестихващи емоции ден. Весел праз-
ник!  АСМ – Пловдив

Няма студент, който да не 
се вълнува на датата 8 декември. 
Всички бивши и настоящи студен-
ти днес имат правото да празнуват. 

Като активни студенти, потъ-
нали в лекции, упражнения, се-
сии, ликвидации, едва ли ще се за-
мислим защо точно 8 декември е 
наш празник. Обикновено си да-
ваме този труд, когато вече сме в 
категорията „бивши“ студенти. За 
настоящите ето кратка истори-
ческа справка: „На 01.10.1888 г. 
е основано първото висше учи-
лище в България, което след то-
ва е наречено Софийски универ-
ситет. През 1897 г. министър Иван 
Шишманов поставя въпроса пред 
академичния състав за определяне 
на ден, в който университетът ще 
празнува своя празник. На 25 но-
ември (или 8 декември), деня на св. 
Климент Охридски, тържествено 
е обявен новият ректор на висше-
то училище и 8 декември се обя-
вява за празник на академичната 
общност.

Честването му започва през 
1903 г. по повод на 15-годишния 
юбилей на единственото висше 
училище. Датата става празник на 

всички студенти в България. След 
1944 г. 8 декември е заменен със 
17 ноември – Международния ден 
на студентите.

През 1962 г. празникът на Со-
фийския университет е възстано-
вен на 8 декември. На заседание на 
Съвета на ректорите на 28.10.1994 г. 
е взето решение 8 декември да бъде 
неучебен ден и празник на българ-
ските студенти. Оттогава този ден 
се отбелязва от всички преподава-
тели и студенти.“

За да сме „в час“, направи-
хме и друга справка – „форум-
на“. Ето какво открихме: 

от delinda » 08 дек. 2011, 14:10 
Имах един професор в уни-

верситета, който казваше: „Българ-
ският студент прилича на Бенджа-
мин Бътън – с всяка следваща го-
дина става по-млад, по-незрял, по-
волен.“ Та в този ред на мисли по-
желавам на всички студенти в Бъл-
гария да продължат традицията – 
продължавайте да бъдете млади, 
незрели, волни, диви и щастливи... 
и нека купонът няма край! 

от ДжЪз » 08 дек. 2011, 15:39 
Българският студент живее в 

студентски град (или студентско 

ЧЕСТИТ 8 ДЕКЕМВРИ!

ПРАЗНИКЪТ НА СТУДЕНТИТЕ
общежитие) – едно омагьосано 
място. Там жените винаги остават 
на 20, наемите са винаги 50, учи се 
винаги утре, а утре никога не идва. 

Честито на всички празнува-
щи днес... и да се забавлявате на 
МАХ довечера.
(цитатите са от форум „8-ми де-
кември – Студентски празник!“ 
http://forum.framar.bg)

Към която и да е от двете 
справки да се съотнасяте, ГЛАВ-
НОТО Е, ЧЕ вече 109 години 
този празник ни дарява с обая-
нието на академичната традиция, 
на дълбока връзка между препо-
даватели и студенти в общия път 
към знанието и творческото осъ-
ществяване.

На всички студенти от Меди-
цинския университет – Пловдив 
и на техните колеги от висшите 
училища в България и по света 
пожелаваме: здраве и жизнерадост, 
дръзновение и ентусиазъм, за да по-
стигат целите и мечтите си!

Честит празник на  
българското студентство!

Ваня Гюлина

Скъпи колеги и приятели,
Поздравяваме ви сърдечно по случай настъпването на студент-

ския празник 8 декември. Пожелаваме на всички студенти от МУ – 
Пловдив да изживеят една незабравима вечер като отплата за по-
ложените през семестъра многобройни усилия. Желаем ви весе-
ло прекарване на настъпващите коледни и новогодишни праз-
ници и успешно представяне на предстоящата сесия! Нека на то-
зи ден всеки от нас да се почувства неизменна част от студетско-
то общество, което обединено може да преодолее всяка пречка и 
проблем по пътя си.

Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!
от Студентския съвет на МУ – Пловдив

Елеонора Христова,
председател на АСМ

РИТМИЧНОСТ И 
ОТГОВОРНОСТ

Инж. Борис Янчев, помощник-
ректор на МУ – Пловдив

За нормалното протичане на 
живота в нашия университет е от 
особена важност оптимизирането 
на икономически обоснованото 
оползотворяване на материални-
те, кадровите и финансовите ре-
сурси, както и отговорната и до-

на стр. 2 на стр. 2
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РИТМИЧНОСТ И ОТГОВОРНОСТ

На познатия на всички колеги адрес се раз-
полага общежитието на Медицинския универси-
тет – Пловдив – обект на противоречиви емо-
ции в последно време. Наред с недоволството от-
носно някои чисто битови несгоди, обитателите 
на блок 1 и 2 не могат да отрекат, че от година 
насам са горди потребители на доста нововъведе-
ния, които допринасят за благоприятния и споко-
ен живот в общежитието. За повече информация 
се срещнах с Красимир Джинсов. 

Какви промени настъпиха в меди-
цинските общежития през последната 
година?

Случиха се много неща в общежитията. 
Направи се външна топлоизолация на двата блока. Имаме нова пар-
на инсталация на газ и вече не сме зависими от парното на хирурги-
ите. Тази година обновиха порталите и те вече са със система за кон-
тролиран достъп с магнитни карти, има и система за видеонаблюде-
ние. Имаме и безплатен интернет във всички стаи. С това се решиха 
доста наболели проблеми. В блок 2 смениха всички ВиК части, на-
правиха замазки на баните. Монтирана е и нова противопожарна сис-
тема и вече нямаме пожари, а аз лично си спомням няколко пожара. 
Изгради се и спортна площадка!

Кой може да използва тази площадка?
Използва се от студенти на университета. Има и фитнес уреди на 

открито. Районът се облагороди, ремонтирана е оградата.

КАКВО НОВО НА „ЦАРЕВЕЦ“ 2?

Красимир Джинсов, 
председател на дом-
съвета към студент-
ски общежития на 
ул. „Царевец“ бл. 2

бра работа на административни, 
технически, снабдителски, транс-
портни и стопански служби. 

В началото на 2012 г. успеш-
но завършихме проект за подо-
бряване на енергийната ефектив-
ност на студентските общежи-
тия на „Царевец“ 2. Той включ-
ва саниране на външните стени 
на двата блока, смяна на догра-
ма, монтиране на слънчеви ба-
терии. Проектът е на стойност 
над 1 млн. лв. С изпълнението му 
значително се намали разходът за 
електроенергия и газ.

През есента на 2012 г. отвори 
врати и нова модерна столова за 
студентите. В нея ежедневно се хра-
нят над 600 студенти. Тази придо-
бивка струва на МУ над 1 млн. лв. 

Нашият университет успеш-
но участва в проекти, финанси-
рани и субсидирани по европей-
ски програми. Завърши строи-
телната част на проект „Осигу-
ряване на достъпна и рентабилна 
инфраструктура за МУ – Пловдив 
чрез подобряване на енергийната 
ефективност на сградите и модер-
низация на БИЦ“ по програма на 
МРРБ. В изпълнението му са вло-
жени над 1,5 млн.лв. Предстои за-
вършване на процедурите по дого-
варяне и доставка на библиотечно 
оборудване, компютърна техника 
и софтуер за още  над 800 хил. лв. 
И ще имаме библиотечни центро-
ве на европейско ниво.

През годината подобрихме 
качеството на работната среда 
и учебната база с ремонт на по-
кривни конструкции на Ректора-

та и сградата на Катедрата по ана-
томия и физиология за над 110 
хил. лв. Ремонтирахме учебни за-
ли, лаборатории, кабинети по па-
тофизиология, биология, детска 
стоматология за над 60 хил. лв.

Ритмично и отговорно се 
осъществява дейността по обез-
печаване на учебния и научния 
процес с апаратура, техника, ма-
териали, консумативи, помощ-
ни средства. За целта се планират 
обществени поръчки. Преди на-
чалото на учебната година се из-
върши частичен ремонт на сани-
тарни възли, общи коридори и 
дограма в студентските общежи-
тия за над 40 хил. лв. Ремонтът се 
направи със собствени сили.

В изпълнение на мандатна-
та програма на Ректора на МУ 
проф. Костянев бяха планира-
ни средства от бюджета на МУ и 
в момента е в ход процедура по 
Закона за обществени поръчки с 
предмет основен ремонт на бл. 1 
на „Царевец“. Ремонтът ще об-
хване всичките 240 стаи. МУ пла-
нира да вложи в този проект над 
1,6 млн. лв., като допълнител-
но ще доставим и ново обзавеж-
дане за всяка стая, общо на стой-
ност над 250 хил. лв. Студентски-
те общежития от лятото на 2012 г. 
имат нова спортна площадка за 
баскетбол и минифутбол – истин-
ско предизвикателство за студент-
ски спорт и здравословен начин на 
живот. Бюджетът бе над 60 хил. лв.

Извършихме и ремонти на 
охладителните и климатичните 
инсталации на ФДМ, а в помеще-
нията на катедра „Хигиена“ – на 

топлопреносната мрежа.
През 2012 г. в почивната и ре-

хабилитационна база в с. Вели-
ка на Черноморието, която се из-
ползва и за учебни и обучител-
ни цели, за ремонт бяха вложени 
над 110 хил. лв.

Бих искал да отбележа и еже-
дневната, често невидима и не-
дооценена, но много полезна ра-
бота по установяване на админи-
стративен ред, поддържане на хи-
гиената, чистотата на територия-
та на МУ, приветливия вид на 
парковите пространства, особе-
но пред Аудиторния комплекс и 
на територията на ФДМ.

Какво ни предстои? Все още 
не сме решили въпроса с пар-
кирането на личните автомоби-
ли в двора на МУ. Планираме ре-
монт на оградата по протежение 
на ул. „Л. Каравелов“. Южно от 
бариерата ще бъдат разчистени 
стари складови постройки и ще 
се учреди зона открит паркинг за 
над 100 автомобила, определен е 
бюджет 250 хил. лв.

Административно-стопански-
ят комплекс е част от управлен-
ския механизъм на МУ, като пря-
ко изпълнява поставените задачи 
и реализира връзката между уп-
равленските органи, преподава-
телите и студентите.

ски спорт.
• Разработихме стратегия за 

цялостно развитие на Универси-
тета до 2020 год. и нов правил-
ник.

• Посадихме много семена и 
заменихме екстензивния с инте-
лигентен растеж.

• Броят на докторантите дос-
тигна цифрата 100 и нараства.

• Хабилитирахме 19 профе-
сори и 21 доценти.

• Направихме и своите греш-
ки, но постепенно променихме 
облика на Университета.

• Не се уморихме да се борим 
с препятствията, защото имаме 
чудесен екип от съмишленици.

• Продължаваме с оптими-
зъм напред, защото „Приливът 
издига всички лодки.“

Драги колеги и приятели,
Академичната свобода не е 

празници, нито пари. Тя е въз-
можност да избираш. Посред-
ствеността може и без свобода, 
но за таланта и за твореца тя е за-
дължителна. Ако искате някой да 
изпълни нещо трудно, създайте 
условия за това!

На студентите желая здрав 
купон на студентския празник и 
успешна сесия! На всички оста-
нали пожелавам здраве, позитив-
но мислене и лично щастие. На-
дявам се, че ще продължите да 
ни подкрепяте, както досега.

Който не е голям и богат, 
трябва да бъде умен.

А какво предстои да се направи?
Паркингът зад блок 1 сега е затворен. Идеята е да се направи кон-

тролиран достъп само за студенти. Единият вариант е да има барие-
ра с магнитни карти, другият – портиерът от бл. 1 чрез видеокамера 
да идентифицира колата и да вдигне бариерата.

Има ли други замислени промени?
Иска ни се да има кабелна телевизия в комбинация с интернет. 

Но не знаем дали ще се случи.
Казваш, че не знаете дали ще се случи. А от кого зависи?
Зависи от решението на ръководството на университета.
Попитах и за така дълго очаквания и коментиран ремонт на ме-

дицинските общежития. Ремонт ще има! Ще започне от блок 1, като 
първо ще се ремонтира едната половина от стаите, а след това – дру-
гата. Поради тази причина в половината от стаите няма настанени 
студенти, за да има терен за работниците. Ремонтът ще е цялостен – 
нови мебели, нова подова настилка, разделяне на общите за 2-те стаи 
бани. След като стаите са готови, студентите ще бъдат настанени в 
ремонтираните, за да може да се работи по останалите.

Истината за забавянето на ремонта се крие в това, че изборът на 
фирма изпълнител се оказва труден и продължителен процес, за-
щото „победителите“ в конкурса непрекъснато биват обжалвани от 
своите конкуренти. 

Очаква се ремонтът да продължи около 2 месеца и напролет да си 
имаме чисто нови уютни общежития! Това ще стане, ако изборът на 
фирма изпълнител не се обжалва отново. Но за това ние, живеещите 
на „Царевец“ 2, можем тайничко да се надяваме, че няма да се случи. 

Интервю на Мариета Мечкарова, ІІІ курс медицина

КОЛОНКА НА РЕКТОРА
от стр. 1 от стр. 1

АКАДЕМИЧНО ТЪРЖЕСТВО
На 20.12.2012 г. от 14.00 ч. в Ау-
диторния комплекс ще се прове-
де академично тържество за връ-
чване на дипломите на избра-
ните на нови АД, на придобили 
ОНС „доктор“ и изпращане на 
пенсионираните професори от 
МУ – Пловдив.
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ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА
Традиционните Дни на ме-

дицинската наука в МУ – Плов-
див се проведоха в седмицата 
5–9 ноември 2012 г. при висок 
интерес и посещаемост от стра-
на на преподаватели, студенти и 
докторанти. Над 200 регистрира-
ни участници посетиха научните 
прояви. Те бяха открити с пле-
нарната лекция на доц. д-р Геор-
ги Байчев – гръден хирург и он-
колог от ВМА – гр. София. Оп-
ределен за водещ световен учен 
по онкология за 2005 г. от Меж-
дународния биографски център 
в Кембридж, доц. Байчев запоз-
на аудиторията със съвременни-
те подходи в диагностиката при 
доброкачествените заболявания 
на млечната жлеза и очерта по-
ведението при високорискови-
те пациентки. За всички докто-
ранти и преподаватели беше из-
ключително полезно и интригу-
ващо да открият тайните на до-
брата презентация, представени 
от проф. д-р Стефан Костянев в 
лекцията „Презентацията – на-
чин на употреба“. Тя беше част 
от обучителния докторантски 
семинар в рамките на проекта 

„ДОКТОРАНТ“.
Двете научни сесии бяха пос-

ветени на проучвания, реализи-
рани по научни проекти, финан-
сирани от МУ – Пловдив. Мо-
дераторите доц. д-р Ж. Груде-
ва, доц. д-р А. Баталов и доц. А. 
Манева провокираха конструк-
тивни дискусии и коментари по 
резултатите, представени от ко-
лективите на доц. М. Касърова, 
доц. д-р М. Орбецова, проф. д-р 
М. Бошева и проф. д-р П. Ата-
насова. Проф. д-р В. Акабалиев 
и доц. д-р Сн. Цанова модери-
раха заседанието, на което свои 
данни изнесоха д-р В. Миткова-
Христова, д-р Б. Тенева, доц. д-р 
Сн. Цанова и доц. д-р В. Конде-
ва. Всички представени проек-
ти се отличаваха с иновативност 
и сериозна практическа насоче-
ност, породиха въпроси, идеи и 
предложения.

В рамките на Дните на меди-
цинската наука отново Библио-
течно-информационният цен-
тър организира изложба на за-
щитените през 2012 г. дисерта-
ции и на новите книги, постъ-

Д-р Благовеста Янева, редовен 
докторант към Катедрата по 
пародонтология и ЗОЛ, ФДМ, 
МУ – Пловдив

Защо са необходими Дни-
те на медицинската наука?

Тези дни за мен са неизменна 
част от живота на едно висше ме-
дицинско училище, необходима 
за неговото израстване и пред-
ставяне пред света. Те са полез-
ни за всички от екипа на универ-
ситетския дом. По време на фо-
рума бяха представени резултати 
от множество научни проекти 
и изследвания, благодарение на 
които всеки от участниците „све-
ри часовника си“ и получи ин-
формация за научните сфери, по 
които се работи в университета. 

Какво ви даде този форум 
като знания, информация и 
опит?

На него придобих нови зна-
ния, ценни за бъдещата ми рабо-
та като докторант и за научното 
ми израстване. Научих как пра-
вилно се подготвя и изнася на-
учна мултимедийна презента-
ция, което е част от ежедневна-
та ми научна работа. Това е от 
изключително голямо значение, 
защото и най-добрата разработ-
ка, представена по неподходящ 
начин, губи своята значимост.

Въпреки знанията, които 
имам в областта на търсенето 
на научна информация, разбрах 
тънкостите на тази сфера благо-
дарение на специализирани се-
минари по темата, а много от ко-
легите ми се информираха за 
първи път, че имат право на от-
далечен достъп до базите данни 
с такава информация, което зна-
чително улеснява работата им.

Могат ли тези дни на меди-
цинската наука да станат по-
интересни, по-полезни? Има-
те ли предложение към орга-
низаторите?

В рамките на научния форум 
в Аула Магна на ФДМ срещнах 
колеги от други градове. Те бяха 
разбрали случайно за събитието. 
Проведоха се лекции на водещи 
български и чуждестранни лек-
тори, които бяха интересни не 
само за работещите и учещите в 
университета, но и за общопрак-
тикуващите лекари по дентал-
на медицина. В рамките на дни-
те се представиха и резултати от 
изследвания, провеждани в Ме-
дицинския университет – Плов-
див, с които трябва да се горде-
ем. Смятам, че би било добре да 
се дава по-голяма гласност на та-
кива събития. АМ

пили в библиотечния фонд през 
същия период.

На 9.11. се проведе и сесия-
та на ФДМ, на която бяха изне-
сени 9 научни съобщения. Осо-
бен интерес предизвикаха лек-
циите на гостите от Московския 
държавен медико-стоматологи-
чен университет „А. И. Евдоки-
мов“ проф. д-р Алексей Борисо-
вич Перегудов и д-р Олег Вла-
димирович Клюев. От предста-
вените постери първо място бе-
ше присъдено на „Личностов 
профил на студента по дентална 
медицина“ с автори П. Нончев, 
С. Ничева, М. Мантарков, И. Фи-
липов, Е. Колева, Е. Пилева от 
Катедрата по психиатрия на Ме-
дицинския факултет и от Кате-
драта по оперативно зъболече-
ние и ендодонтия.

Академичният състав на 
МУ – Пловдив доказа, че науч-
ният интерес, стремежът към 
нови знания и желанието за усъ-
вършенстване реално съществу-
ват, а младите учени – студенти 
и докторанти, получиха стимул, 
пример и вдъхновение. АМ

Кариерната култура е важен компонент от раз-
витието на младите хора, а Центърът за кариерно 
развитие в МУ – Пловдив е инструментът, който 
би могъл да спомогне за преодоляване на бариери-
те в комуникацията между бизнеса, академичните 
среди и предлагания от тях продукт.

Мисията на Центъра за кариерно развитие е 
улесняване на кариерния процес и създаване на 
предпоставки за успешната реализация на студен-
ти, дипломанти, специализанти, докторанти, 
млади научни работници и бивши възпитани-
ци чрез предоставяне на услуги и актуална инфор-
мация относно изискванията за обучение, специа-
лизация и квалификация в областта на медицината 
и здравеопазването, тенденциите в заетостта и въз-
можностите за намиране на работа в съответствие 
с изискванията на работодателите.

Функции на Центъра за кариерно развитие:
- Информационна – предоставяне информация 

за свободни стажантски и работни позиции, кон-
курси, стипендии, специализации, обучения, фи-
нансиращи програми на национално и европей-
ско ниво и др.

- Консултантска – консултации по подготовка 
на документи за кандидатстване, Еuropass докумен-
ти, подготовка за интервю за работа и др.

- Организационна – организиране на срещи, 
фирмени презентации, семинари, лекции, участие 
и посещение на специализирани изложения и др.

- Връзки и сътрудничество – с институции, с ра-
ботодатели, с посреднически фирми, с други ка-
риерни центрове и организации, свързани с кари-
ерното развитие, с нестопански организации и др. 

От началото на септември Центърът за кари-
ерно развитие на МУ – Пловдив е включен в Мре-
жата на университетските кариерни центрове 
в България и си сътрудничи активно с Фондаци-
ята на бизнеса за образованието.

НОВА КНИГА НА Д-Р ЗЛАТКО ИЛИЕВ 
„Сексологичен буквар“ е написана на разбираем език и богато 

илюстрирана с рисунки и схеми. Читателите ще научат повече за ус-
тройството и функциите на половите органи, различните методи на 
контрацепция, венерическите болести и как да се предпазят от тях. 
Ще намерят и отговори на въпроси, свързани с флирта, любовта, 
изневярата и секса, които ги вълнуват, но не смеят да зададат. Целта 
на „Сексологичен буквар“ е да запълни малка част от празнотата по 
темата, която съществува в българското училище, и да ускори про-
цесите за създаване на единна програма за сексуално възпитание.

Авторът на книгата – д-р Златко Илиев – се занимава със сексо-
логия повече от тридесет години. Член е на Световната и европей-
ската асоциация по сексология на мъжкото здраве. Член и учреди-
тел е на Българската асоциация за сексуална медицина.

Премиера на книгата ще се състои на 13 декември 2012 г. в ауди-
тория №2 на Аудиторния комплекс от 13.00 часа. АМ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ

За контакти: Център за кариерно развитие – МУ – Пловдив, Ректорат, ет. 1, ст. 1, тел.: 032 – 602 274
E-mail: career@meduniversity-plovdiv.bg,     http://meduniversity-plovdiv.bg/career-center

С НОВИ
ЗНАНИЯ
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214 магистри и бакалаври от Факултета по обществено здраве 
получиха дипломите си на тържествена церемония на 07 ноември 
2012. Студентите, повечето от които са действащи лекари, медицин-
ски сестри, акушерки и медицински специалисти, се дипломираха в 
специалностите управление на здравните грижи и обществено здраве и здра-
вен мениджмънт.

Отличникът на випуска е д-р Валери Цеков, който в своето слово 
подчерта, че всички завършили са с по-добри професионални въз-
можности: „Нека вярваме в себе си – защото ние знаем какво трябва да 
се направи и какво не трябва да се направи. Ние вярваме, че променяй-
ки себе си (като се усъвършенстваме), променяме света към по-добро“.

Личните послания на министъра на здравеопазването г-жа Десис-
лава Атанасова в поздравление към дипломантите и ръководството 
на факултета поднесе началникът на политическия кабинет в МЗ г-
жа Мариета Гигова. 

Двете специалности – здравен мениджмънт и управление на здравните 
грижи – са изключително необходими за лекари, медицински сестри 
и акушерки – убеден е деканът на факултета по обществено здраве 
проф. Румен Стефанов. АМ

Радослава Василева, помощ-
ник-фармацевт – III курс

1. Избрах тази специалност, 
защото искам да помагам на хо-
рата. Тя ме привлече с предмети-
те, които изучаваме, видяха ми се 
интересни.

2. Относно обучението оч-
акванията ми се оправдаха на-
пълно.

3. Патофизиология заради 
трудната материя.

4. Първо, все още обучение-
то ни не е признато за степен 
„бакалавър“. И второ, основни-
те дисциплини се учат прекале-
но малко – само 2 семестъра и 
няма достатъчно наличен мате-
риал за провеждане на упражне-
нията. Харесвам, че обучението е 
на високо ниво.

5. Виждам реализацията си 
като работеща по специалност-
та и получаваща добра заплата – 
тук, в България.

Интервю на Ваня Гюлина

1. Защо избрахте тази специалност?
2. Оправдаха ли се очакванията Ви за обучението, които им-
ахте като кандидат-студент, с това, което получавате като реа-
лен студент?

Здравко Петров, рехабили-
татор – III курс

1. Специалността е перспек-
тивна, с възможност за реализа-
ция в много направления: в бол-
ници за активно лечение, диаг-
ностично-консултативни центро-
ве, балнеосанаториуми, спортни 
отбори и други.

2. В известна степен да, но 
има неща, които, ако се проме-
нят очакванията ми, биха се оп-
равдали в по-голяма степен. На-
пример, искам да бъдат въведе-
ни за практика по рехабилитация 
възстановителните центрове към 
спортните клубове в Пловдив.

3. Може би анатомия и фи-
зиология на човека поради слож-
ността на организация и работа 
на човешкия организма. 

4. Харесвам преподавателите 
и колегите си. Не харесвам мал-
кото часове по спорт и липсата 
на клинична практика в облас-
тта на спортната рехабилитация.

5. Имам желание да започна 
да работя в България, но ако въз-
можностите са ограничени, мо-
же да опитам и в чужбина.

3. Коя е най-трудната 
дисциплина до момен-
та в следването Ви? 
4. Две неща, които ха-
ресвате, и две неща, 
които не харесвате в 
МК?
5. Как виждате бъде-
щата си реализация?

На 23 ноември 2012 г. се проведе тържествената промоция на 
109-ти випуск на възпитаниците от Медицинския колеж при МУ – 
гр. Пловдив. 158 бакалаври от шест специалности: медицински лабо-
рант, помощник-фармацевт, инспектори по обществено здраве, зъботехници, 
рентгенови лаборанти и рехабилитатори получиха дипломите си.

На промоцията присъстваха проф. д-р Стефан Сивков, дм – зам.-
ректор по качество и акредитация – промотор на випуска; проф. д-р 
Мария Куклева, дмн, зам.-ректор по учебната дейност; г-жа Мариета 
Гигова – началник на политическия кабинет на МЗ, представители на 
Пловдивската патриаршия, колеги на младите дипломантки.

Дипломата на отличничката на випуска Нина Ламбрева бе връ-
чена от зам.-ректора проф. Куклева, а на отличника от специалност 
рехабилитатор Златина Симеонова – от проф. Сивков. АМ

ПРОМОЦИЯ В МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ

ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРВЮТА

ДИПЛОМИРАХА СЕ СТУДЕНТИ ОТ
ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Проф. д-р Стефан Костянев, дмн – ректор на МУ – Пловдив, 
проф. д-р Румен Стефанов, дм – декан на ФОЗ, и дипломанти

През миналата учебна година в Катедрата по пропедевтика на въ-
трешните болести възстанови работата си студентският кръжок. На 
първата му сбирка присъстваха доц. Баталов, дм, ръководител на ка-
тедрата, д-р Генева, д-р Стоянова и студенти от ІІІ медицински курс. 
Дейността на кръжока включва: 1. Запознаване на кръжочниците с 
инструментално-диагностични методи за изследване. 2. Реферира-
не на научни статии и публикации по дадена тема или нозология от 
кръжочниците. 3. Презентиране и дискусия на клинични случаи в ка-
тедрата и в други звена на МУ – Пловдив, представени от преподава-
телите. 4. Представяне на нови методи за изследване и терапевтични 
подходи от водещи фармацевтични фирми и преподаватели. 5. Пуб-
ликуване на научни разработки след участие на форуми в България и 
в чужбина. 6. Срещи с изявени лекари от МУ – Пловдив, запознава-
не с тяхната работата и мотивация за студентите.

Председател на кръжока е Виктор Марчев, зам.-председател – Да-
ниел Василев, секретар – Борислава Атанасова.

Дейността на кръжочниците включва: провеждане на научни 
сбирки, участие в научни форуми и проекти. В катедрата по ПВБ се 
разработват и 3 проекта с участие на студентите кръжочници: 1. „Ва-
риабилност на сърдечната честота при пациенти с РА и АС. Използване на ме-
тода за оценка на изхода от терапията с блокери на TNF-α“ – проектен екип – 
д-р Терзийска, доц. д-р Баталов, д-р Генева, д-р Попова, Людмил Симеонов, как-
то и лекари от други катедри. 2. „Диагностициране на ентезопатията на м. 
еректор спине като причина за хронични болки в гърба и кръста – ехографско 
изследване в четири фази“ – проектен екип – д-р Тодоров, доц. Баталов, д-р Ге-
нева, Петър Канев. 3. „Редки болести на обмяната – диагностициране и лече-
ние в България“ – към екипа от невролози са включени доц. д-р Баталов, д-р Ге-
нева, д-р Попова, Даниел Василев, Ани Костадинова.

Стъпка по стъпка в катедрата се градят научна мисъл и кадри, 
които ще коригират нашите грешки и ще направят нещата по-до-
бри и значими. АМ

ПРЕДСТАВЯМЕ 

КРЪЖОКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Момент от дипломирането на студенти от МК
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На 16.11.2012 г. в сградата на 
Министерството на здравеопаз-
ването се проведе среща с ми-
нистър Десислава Атанасова на 
тема „Проблемите със специа-
лизациите в България“. Среща-
та бе организирана от Нацио-
налното представителство на 
студентските съвети, като в нея 
взеха участие представители на 
всички медицински факултети.

Срещата имаше за цел да от-
говори на някои ясни и точно за-
дадени искания към г-жа Атана-
сова, подготвени след тясна ко-
лаборация между студентите от 
различните медицински факул-
тети. В исканията ни фигурира-

СТАНОВИЩЕ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ

Не беше проект, а вълшебна 
нощ на учените, сякаш пишехме 
приказка всички заедно.

Така аз описвам тази „Нощ на 
учените“ – 2012 г. Нестихващо-
то желание за свежест, промяната, 
светлината в сивото ежедневие во-
деха група емоционални интелек-
туалци-студенти медици, да про-
дължат да се състезават в своята 
идейност, част от това събитие.

Аз съм Александрина Топа-
лова, V курс медицина, и бях една 
малка песъчинка от реализация-
та на Европейската нощ на уче-
ните. Обладани от творческа ми-
съл, ние, студентите, продължи-
хме историята с „Team-Building – 
Цигов чарк 10.11.2012 г.“, впери-
ли креативен поглед към „Нощ 
на учени“ – 2013 г. Изложени 
бяха идеите на студентите меди-
ци, тяхното виждане за науката и 
нейните измерения.

Учудващо, но тези хора опро-
вергаха твърдението, че „медици-
ната е за хора без таланти“. Те по-
казаха изключителни заложби в 
така наречената от нас „Кулина-
рийка“, представяйки любими-
те си, сготвени от тях вкусотийки.

И така – полезното с прият-
ното, Асоциацията на студенти-
те медици – гр. Пловдив с енту-
сиазъм и непритаяващ дъх под-
готвихме примерни проектни 
насоки за създаването на нов ев-
ропейски проект с актуализира-
на рамка „Нощ на учените“ – 
2013 г.: Свободното движение 
на гражданите на Европа“. Ин-
тересно е как се увличаме, погъл-
нати от собствените си предста-
ви за това как искаме да изглежда 
науката и в един момент „бум“ – 
мечтите стават реалност и виж-
даш как онези измачкани листи, 
картони с изрисувани карикату-
ри в букви се превръщат в реал-
но случващи се събития.

Не ви ли прилича на приказ-
ка? Героите не са на Братя Грим, 
но са също толкова цветни и ин-
тересни. Те са част от приказната 
колекция на Медицинския уни-
верситет – Пловдив.

Александрина Топалова, зам.-
председател на АСМ – Пловдив

ОРГАНИЗАТОРСКА ЕНЕРГИЯ И АМБИЦИЯ  
В РАБОТАТА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ

Костадин Костадинов – новият 
председател на Студентския съвет на 
Медицинския университет – Пловдив 
е студент втори курс медицина.

Защо се кандидатира за 
председател на СС и с какво 
мислиш, че спечели вота на 
колегите си?

Имам качествата и мога да по-
могна за развитието на съвета ка-
то организация, защитаваща ин-
тересите на студентите. Смятам, 
че опитът ми с други организа-
ции помогна, за да бъда избран.

Как оценяваш досегашна-
та работа на СС с ръковод-
ството на МУ? Какво смяташ 
да промениш и доразвиеш в 
комуникацията и колабора-
цията с ръководството?

Досегашните отношения с 
ръководството на университета 
са отлични и за това трябва да 
благодарим на миналото ръко-
водство на СС. Бъдещето на те-
зи отношения е свързано с по-
чести работни и неформални 
срещи на управителния съвет на 
Студентския съвет с ректора и 
деканите на факултетите.

Най-важното, което искаш 
да се случи в МУ – Пловдив по 
отношение на студентите? 

За мен това е чуваемостта и 
възприемането на студентското 

мнение както на всяко ниво в уп-
равленските структури, така и в 
местните и държавните институ-
ции. Тежка задача е, но имаме ме-
ханизмите, с които да я осъщест-
вим, остава амбицията и хората, 
които да работят в тази насока.

Кои са основните проблем-
ни моменти в учебния процес, 
научната дейност и универси-
тетския живот за студентите 
на МУ? Как виждаш разреша-
ването им?

Проблемите са много: соци-
ално-битовите условия, отработ-
ването на упражнения, участието 
на студенти в научната дейност и 
прочие. Срещат се препятствия, 
в чието разрешаване студентски 
съвет може да бъде партньор.

Има ли нови положителни 
практики, насочени към сту-
дентите, или ще заложите на 
вече утвърдените и доказали 
се добри механизми?

Има нови практики. Студент-
ският съвет съвместно със сту-
дентските организации на всич-
ки пловдивски университети 
за поредна година ще участва в 
организацията на Open Student 
Fest, чиято популяризация жъ-
не успех всяка следваща година.

Има ли отрицателни тен-
денции – общ спад в нивото на 
подготовка на студентите (вла-
чене на изпити, много ликви-
дационни сесии... и др.)?

Не. Нивото в медицинските 
университети в България е до-
бро. Рейтинговата система на 
висшите училища ни поставя на 
втора позиция в България, а при 
сравняване на показателя за ре-
ализация на студентите след за-
вършване на висшето им обра-
зование, сме на първо място. Но 
има и още много какво да се иска 
както като теоретична, така и ка-
то практическа подготовка. 

Как Студентският съвет 
ще привлече студентите? 

Студентският съвет предста-
влява студентското мнение. Ние 
сме и пътят за връзката с ръковод-
ството, местните и държавните 
структури. СС осигурява готовите 
механизми на колегите си за осъ-
ществяване на идеите им и реша-
ване на актуалните им проблеми. 

Според теб припокри-
ват ли се понятията ЛИДЕР 
и ОТЛИЧНИК? (отличните 
студенти успяват ли да бъдат и 
лидери, или си гонят оценки-
те и не ги интересува студент-
ската активност. Тези, които 
са неформални лидери, имат 
ли време за учене? 

Не бих казал, че съществу-
ва такава корелация. Всеки сту-
дент, интересуващ се от бъдеще-
то си като част от тази държава 
и от разрешаването на пробле-
мите на студентското общество, 
рано или късно поема по пътя 
на студентската активност. Ка-
то студенти по медицина вина-
ги сме поставяли на първо мяс-
то обучението си, това не пречи 
да се отдели време и в полза на 
структура с такава цел.

Опиши ни „just a perfect 
day“ на един студент от МУ.

Зависи много от студента, но 
съм сигурен, че 8 декември ще 
бъде наистина хубав ден, добли-
жаващ се до представата за пер-
фектен за всички студенти.

Мечтата ти за бъдещата ти 
реализация? 

Мисля, че е рано да имам оп-
ределен план за бъдещата си про-
фесионална реализация. Имам 
желанието да остана в България.

Как и къде ще прекараш 
студентския празник?

С колеги, във Велинград, на-
дявам се, че ще бъде чудесно.

Костадин Костадинов

ше увеличаването на местата за 
специализациите държавна по-
ръчка с 50%, увеличаване на въз-
награждението на специализан-
тите, както и нормативна уредба, 
изясняваща статута на специали-
занта в здравното заведение.

От Студентския съвет към 
МУ – Пловдив изразяваме поло-
жителната си нагласа към част от 
готвените промените и предло-
жения от страна на г-жа Атанасо-
ва. Отбелязваме също така и съ-
щественото увеличение на спе-
циализациите държавна поръч-
ка. В същото време оставаме кри-
тично настроени спрямо разгла-

сените в публичното простран-
ство места, финансирани по ев-
ропейския проект „Нови възмож-
ности за лекарите в България“, 
като смятаме, че критериите за 
кандидатстване за тези места не 
са прецизирани, а срокът на про-
екта от 15 месеца е недостатъчен.

В края на срещата бе обсъде-
но предложението за нова сре-
ща в същия състав, на която да 
се обсъдят резултатите от наши-
те предложения. От делегацията 
на МУ – Пловдив предложихме 
домакинство.
Костадин Костадинов, председател на 

Студентския съвет, МУ – Пловдив

ВЪЛШЕБНА НОЩ
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Доц. д-р Георги Томов
Доц. д-р Георги Томов, дм, е пре-

подавател в катедра „Оперативно зъ-
болечение и ендодонтия“ на Факулте-
та по дентална медицина. Водещ из-
следовател е в университетския про-
ект „Орално здраве при наркотично 
зависими пациенти“.

ЕСЕН В ЯПОНИЯ

Дълги есенни нощи.
В плясъка на водата
чета своите мисли,

Аочику
Япония е най-източната част 

от Азия и представлява невъо-
бразима страна, където слънцето 
изгрява първо само за да ни раз-
крие завладяваща енигма. Древ-
ната култура и свръхмодерните 
метрополиси са двата компонен-
та на Япония, които я превръщат 
в драматична крайност, заобико-

лена от море.
Дали ние разбираме Япония 

и доколко японците разбират 
нас, е трудно да се каже, но ед-
на странна история, която про-
четох преди години в списание 
„Паралели“, ми направи силно 
впечатление. Група жители на 
Нагоя, нарекли себе си „Пино-
киоУоАрао Кай“ (Група за чис-
тене на Пинокио – б.а.), насто-
яли да се изземат от книжар-
ниците всички стари издания 
на „Приключенията на Пино-
кио“, защото книгата подклаж-
дала дискриминация спрямо са-
катите и болните и не трябвало 

да бъде четена от японските де-
ца. „Недъгавите нещастници“ 
били Котаракът – преструващ се 
на сляп просяк („мекуранокою-
ики“) и Лисицата, преструваща 
се на саката („бикконокоюики“), 
които ограбват доверчивото дър-
вено човече, но в края на приказ-
ката наистина свършват зле. Два-
мата дребни измамници, които 
умеят леко да преживяват, защо-
то имат талант, присъщ на хора-
та от Южна Италия (и не само 
там!), засегнали дълбоко япон-
ската деликатност и етика, защо-
то дават представа „колко жалка 
е недъгавостта“ и възбуждат дис-
криминация спрямо сакатите не-
щастници“. Загрижените граж-
дани настояли в японското изда-
ние двамата да се наричат „кота-
ракът с лошо зрение“ и „лисица-
та със слаб крак“. Вечна памет на 
Карло Колоди! 

Нека тази сълзлива история 
не ви заблуждава. Достатъчно е 
да прекарате само един ден в То-
кио, за да се убедите, че Япония е 
свръхиндустриализирана страна, 
където митовете за свръхпроиз-
водство са проникнали във все-
кидневната реалност до преде-
ла на спазъм. Такова общество 
не познава и не е способно да 
приеме друго, освен морала на 
интегралната ефикасност, кой-
то е мръсната религия на модер-

ните времена и в който личност-
та е неизбежно зло. Негативна-
та ми предварителна оценка бе-
ше подсилена и от класическото 
ми образование и специални ин-
тереси към историята. Японците 
бяха избили с безпрецедентна 
жестокост в последната война 30 
милиона китайци, в което откри-
вах дълбок подсъзнателен ком-
плекс за малоценност и желание 
за унищожаване на „китайско-
то минало“. Защото почти всич-
ко, което днес изгражда японска-
та културна идентичност, е „плът 
от плътта на Китай“. 

Продължава в следващия брой

Доц. д-р Георги Томов и негови японски колеги

Ръководството на МУ – Пловдив изрази в официален поздрави-
телен адрес своето дълбоко уважение и поздрави с отбелязването на 
65-годишнината на известния немски професор по дентална меди-
цина от Свободния университет в Берлин, професор Флориан Закс 
(Prof. Florian Sachs) Доктор хонорис кауза на МУ – Пловдив.

Академичната колегия на Медицинския университет – Пловдив 
и на Факултета по дентална медицина поднесе специален подарък за 
юбиляря – маслено платно с пейзаж от Стария Пловдив и традицио-
нен български чан като израз на благопожеланията за здраве, прос-
перитет и успех в личните и професионалните проекти на високопо-
читаемия рожденик. Институционалните подаръци бяха връчени по 
време на официалното честване от делегацията студенти от ФДМ – 
Пловдив, участвали лично в тържеството по покана на професора.

АМ

ПРОФ. ФЛОРИАН ЗАКС НА 65 ГОДИНИ

Цветя за проф. Закс от Медицинския университет – Пловдив

Д-р Аддам е завършил стомато-
логия през 1988 г. в МУ – Пловдив. 
Защитил е докторска степен по ра-
ционално хранене в Прага, Чехия – 
2003 г. и магистратура по бизнес ад-
министрация в Ливан през 2012 г. 
Автор е на книги, статии, публика-
ции в различни списания. Има собст-
вена клиника по стоматология. Пре-
подава в университета в Бейрут.

Д-р Аддам, откога не сте 
идвали в България?

От 14 години. През 1982 г. за-
почнах да уча български в „Ма-
ра Малеева“. 

При коя преподавателка?
Бях в първия випуск на 

доц.  Диана Милиева.
Каква е Вашата преценка 

за подготовката?
Научих български и това ми 

помогна да опозная живота тук, 
да комбинирам ориенталската и 
българската култура. Препода-
вателката ми по български език 
беше невероятен човек. Нейни-
те качества силно повлияха при 
формирането ми като стомато-
лог и човек.

Виждам, че се справяте до-
бре с българския.

Има много фактори за това: 
жена ми е българка, сателитните 
програми, чета в оригинал с реч-
ник, получавам списания, оби-
чам българския език.

Как избрахте МУ – Пловдив?
Обичам Пловдив повече от 

София. Хората тук са гостопри-
емни. Пловдив за мен е сърцето 
на България. Тук се запознах с 
жена ми, тя е асистент в „Global 
University“ в Бейрут и е една от 
най-известните физиотерапевт-
ки в Ливан по лазерна терапия.

Някакви препоръки, как-
во бихте допълнили?

Пожелавам всичко хубаво на  
преподавателите, професори-
те – хората, които са се трудили 
с нас, чужденците. Мога да кажа, 
че са успели. Аз достигнах висок 
ранг в моята страна. България, 
няма да те забравя!

Интервю на Минко Танев, 
преподавател в ДЕСО

С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО

Г-жа Дафинка Калинова – старши 
преподавател в секция „Природни на-
уки“, ДЕСО и д-р Аддам
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Роден през 1958 г. в Пловдив. Лекар анестезиолог в Катедрата по анесте-
зиология и интензивно лечение (КАИЛ).

С фотография се занимава професионално от 2007 година. С „Духът на 
живота” – серия фотографии, направени в лечебното заведение, където рабо-
ти, д-р Иван Иванов е участвал и в алманаха „Нощ на учените в Пловдив“ 
2010 г. Негови снимки ползват рекламни агенции, издателства.

„Снимките на Иван Иванов са едновременно нежни и остро точ-
ни, поетични. Напомнят на японски стихове „танка“. Чиста поезия!“

Текла Алексиева – художник

„Фотосите на Иван Иванов са фиксирали една хармонична мета-
физичност – прецизно ситуирани, с вглеждане в детайла, структура-
та и цвета, с деликатна и внимателно дозирана ететичност.“

Иван Тотев – склуптор

Александрос Панагиотидис

Д-р Иван Иванов

Роден е в гр. Катерини – Гър-
ция на 09.04.1991 г. Живее в 
гр. Лептокария. Завършва гимна-
зия през 2009 г. в гр. Литохоро. Се-
га следва медицина (трети курс) в 
Медицинския университет – Плов-
див.

Петрос Комнинакис
Роден в гр. Атина през 1991 г. 

Завършва Дионисос гимназия през 
2009 г. 

Следва медицина (трети курс) 
в Медицинския университет – 
Пловдив. Първата му стихосбир-
ка излиза през 2003 г. със заглавие 
„Началото на любовта“.

***
Ако любовта е срам, 
тогава срамът е мой.
Ако любовта е рана, 
тогава раната е моя.
Но ако е живот,
този е животът мой.
Ако любовта е вино, 
пия, за да се опия.
Ако любовта е земетръсна, 
в ласката ѝ нека да угасна.
Ако любовта е живот,
как да се отрека да живея. 

***
Не съжалявам, че дойде.
Не си виновна, че си тръгна.
Благодаря ти, 
че мина през моя живот.
И двамата направихме 
голяма грешка.
Ти ми каза „обичам те“
и аз ти повярвах.

ПРОХОЖДАНЕ НА СИМЕТРИЯТА
За Евгений Кадийски важи 

максимата, че ако си творец в ед-
на област, ти си творец във всич-
ко. Той е преподавател по бъл-
гарски език в ДЕСО. Работата 
за него е кауза. Интересите му 
са широки – от търсения в по-
сока на пълноценно потапяне в 
учебния ритъм, през научни раз-
работки до разнообразяване на 
часовете с игрови и психологи-

През пространства и времена Светът на мечтите

чески загадки и извънаудитор-
ни занятия за усъвършенстване 
на нашия език от чуждестранни-
те студенти. Винарството за него 
е хоби и изкуство. Но най-сил-
но впечатляват стъклопластики-
те му. Те разказват за финия свят 
на творческо пътуване. Един ре-
ещ се човек, озарен от светлина-
та – небесни игри и земни илю-
зии. Историята на изкуството му 

минава през четирите посоки на 
света, през времена и простран-
ства – от сътворението до без-
пределността на обятията на чо-
вешката душа, за да се приземи 
в едно цвете, в едно сърце и да 
проходи в света, в който всеки е 
всичко друго. И самият себе си.

Розалия Александрова,  
преподавател в ДЕСО
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Кои сме ние, които учим в МУ – Пловдив?
Ние сме децата на новото време, на технологиите, ис-

кащи и можещи, борещи се да получим повече знания и 
практика. Ние сме различни, но амбициозни, уверени в 
себе си, обединява ни една структура – нашият универси-
тет, МУ – Пловдив.

Студентите от МУ не са обикновени студенти, 
те се сблъскват с болката в лицето на хората всеки 
ден от своята практика, изслушват ги, опитват се 
да им помогнат, да намалят страданието им. 

Останалите ни смятат за различни, но ние не 
сме просто учещи се млади хора, а всестранно мо-
жещи фигури, които не бива да бъдат подценява-
ни извън призванието си.
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